Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje

vydáva

ZMENU č. 3

VÝZVY NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy

OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Prioritná os

6

Špecifický cieľ

6.1.1

Zameranie

Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu
Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie
nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.3: 03.04.2018
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Cieľ zmeny
Cieľom Zmeny č.3 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“)
je najmä:
-

-

-

navýšenie indikatívnej alokácie výzvy;
doplnenie dátumu uzavretia 3. hodnotiaceho kola;
úprava dokumentácie súvisiacej s elektronickou komunikáciou vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente);
aktualizácia výzvy na základe aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov,
verzia 5, ktorý je účinný od 13.10.2017 (ďalej len „SyR“);
aktualizácia formulára Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“)
v súlade s aktualizovaným vzorom č.15 vydaného Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej len „CKO“);
zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti
žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom
údajov z verejne dostupných registrov;
úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na úpravy uvedené vyššie.

Touto zmenou SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o
príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle §
17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré SO pre OPĽZ nie je oprávnený meniť. Táto zmena výzvy sa bude týkať len
ŽoNFP predložených po zverejnení tejto zmeny.

Popis a zdôvodnenie zmeny
1.

Vo výzve
1. Formálne náležitosti
časť „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ a „Financovanie projektu“
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k formálnej zmene, a to k navýšeniu indikatívnej alokácie na výzvu na základe zvýšeného dopytu zo
strany žiadateľov o predmetnú výzvu, preto SO pre OPĽZ pristúpil k navýšeniu finančných prostriedkov na
danú výzvu. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa navyšuje na 18 160 295,00
EUR z EÚ zdrojov a na 2 136 505,29 EUR zo ŠR zdrojov.
časť "Časový harmonogram konania o ŽoNFP“
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu termínu uzavretia 3. hodnotiaceho kola. Jeho uzavretie je 04.06.2018.
časť „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“
Zdôvodnenie zmeny:
Bola vykonaná úprava spôsobu predkladania ŽoNFP v dôsledku zapracovania skutočností súvisiacich s
elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
2. Podmienky poskytnutia príspevku
časť „Oprávnenosť žiadateľa“
Zdôvodnenie zmeny:
v podmienkach poskytnutia príspevku č.2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne
príslušným daňovým úradom a č.9. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať ho v konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej
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únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe došlo k úprave názvu a doplneniu textu podmienok poskytnutia príspevku z dôvodu aktualizácie SyR.
časť „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“
Zdôvodnenie zmeny:
v podmienke poskytnutia príspevku č.22. Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s
požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 došlo k doplneniu
textácie znenia tejto podmienky v dôsledku jasnejšieho zadefinovania textácie pre žiadateľov.
5. Prílohy výzvy
Zdôvodnenie zmeny:
Na základe aktualizácie vzoru CKO č.7 došlo k zmene názvu prílohy č.4 výzvy a k úprave textácie
2.

Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami
Formulár ŽoNFP
Zdôvodnenie zmeny:
Na základe aktualizácie vzoru CKO č.15 došlo k úprave formulára ŽoNFP.
Časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie niektorých názvov podmienok poskytnutia príspevku a spôsobu ich preukazovania
z dôvodu predmetných zmien vo výzve a jednotlivých prílohách výzvy.
Časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu textu v tejto časti z dôvodu zmien v spôsobe preukazovania niektorých podmienok
poskytnutia príspevku vo výzve a jednotlivých prílohách výzvy.
Príloha č. 14 ŽoNFP – Stanovisko príslušného orgánu
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zrušeniu preddefinovaného formulára z dôvodu aktualizácie SyR.

3.

Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2017-1
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textu súvisiaceho s elektronickou komunikáciou vyplývajúceho zo zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) a k úprave zrejmých nesprávností v texte.

4.

Príloha č.4 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v
zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra
2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú
na všeobecný rozpočet Únie
Zdôvodnenie zmeny:
Na základe aktualizácie vzoru CKO č.7 došlo k zmene názvu prílohy č.4 výzvy a k úprave textácie.

5.

Príloha č. 8 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných
príloh ŽoNFP
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č.2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom
- č.9. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i,
ani osoba splnomocnená zastupovať ho v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
Zdôvodnenie zmeny:
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došlo k úprave názvu a doplneniu textu podmienok poskytnutia príspevku z dôvodu aktualizácie SyR.
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č.2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom
- č.3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
- č.4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
- č.18 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zapracovaniu zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti
žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom
údajov z verejne dostupných registrov z dôvodu aktualizácie SyR a zníženia administratívnej záťaže žiadateľa.
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č.9. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať ho v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave preukazovania splnenia tejto podmienky z dôvodu zníženia administratívnej záťaže
žiadateľa.
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č.22. Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a
projektov na územia sústavy NATURA 2000
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie znenia tejto podmienky a k úprave spôsobu preukazovania splnenia tejto
podmienky z dôvodu aktualizácie SyR.
-

Časť Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Príloha č.7 ŽoNFP – Výpis z registra trestov
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zmene tejto prílohy v dôsledku úpravy preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku
č.9. Výpis z registra trestov je nahradený formou čestného vyhlásenia žiadateľa z dôvodu zníženia
administratívnej záťaže žiadateľa.
Príloha č.14 ŽoNFP – Dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov
na územia sústavy NATURA 2000
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zmene tejto prílohy v dôsledku úpravy preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku
č.22 na základe aktualizácie SyR.
V celej tejto časti prílohy č.8 výzvy bola odstránená povinnosť preukazovania hárku papiera A4 v prípade,
ak niektorá príloha je irelevantná pre daného žiadateľa z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty:






Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.3
Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami v znení Zmeny č.3 – formulár ŽoNFP, príloha č. 14 ŽoNFP
Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2017-1 v znení Zmeny č.3
Príloha č.4 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov v znení Zmeny č.3
Príloha č. 8 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh
ŽoNFP v znení Zmeny č.3
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Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.
Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme sledovania vykonaných zmien je zverejnené na webovom
sídle výzva na odpady
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